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01 

O Sr. Ricardo Luize, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, lembrando a todos que a 

reunião está aberta para toda a comunidade. 

 

 

02 

Dados Operacionais: Apresentado os dados operacionais de abril, sendo que o movimento da 

Importação atingiu 10.350t, representando 11,1% a menos que o mesmo mês de 2018. Já em relação 

à Exportação o total movimentado encerrou o mês em 5.368t, 30,7% a menos que o mesmo período 

de 2018. Foi confirmado pelos presentes o momento de estagnação demonstrada nos gráficos. 

 

03 

Indicadores e Metas: Divulgado os indicadores de desempenho do Teca de Viracopos, que hoje 

opera  com  tempo médio de 6:26h. Os tempos de disponibilização  de cargas para a  armazenagem 

está em   96,7%   dentro  das  3h  e as  cargas  disponibilizadas  para  a  liberação  está  em  96,5%  

dentro das 3h. 

 

 

 

04 

Autorização de Acesso de Despachantes Aduaneiros à Câmara Frigorífica:  

• Visa atender o novo sistema de controle de acesso; 

• Possibilita apenas o acompanhamento de vistorias ou; 

• Acesso para reposição de gelo seco; 

Informado aos presentes que ainda não conseguiram liberação no controle de acesso às câmaras-

frias e necessitam frequentemente acompanhar as vistorias das cargas junto aos ficais no momento 

da conferencia, deverão procurar o Sr. Bruno Backx (ramal 5201) para solicitar sua liberação ao 

setor, com a devida justificativa do acesso. Os acessos pontuais serão feitos mediante 

acompanhamento dos colaboradores da Viracopos. 

 

 

05 

 

Portaria RFB nº 24/2019: 

Divulgado aos presentes a alteração no controle de acesso pelo T-19, onde são movimentadas as 

cargas com grandes dimensões, impossibilitadas de transitar pelo armazém. Com a nova portaria, o 

acesso e esta área deverá preceder de autorização da RFB (modelo segue em anexo), conforme 

atendimento à portaria n°24 de 28/02/2019, art.4°.  

Foi sugerido pela comunidade a colocação do formulário em nosso site, o que será levado à equipe 

de marketing. 

 

 

06 

Cargas fora de padrão – necessidade de alinhamento prévio: 

Repassado aos presentes a informação de infraestrutura atual do TECA Viracopos, ocasião em que 

foi reforçado que cargas fora dos padrões habituais devem ser previamente informadas à Viracopos 
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(corecargo@viracopos.com), em busca de alinhamento da melhor forma de atendimento, sendo 

divulgado algumas informações úteis a respeito da infraestrutura atual de Viracopos: 

Estrutura para movimentação e armazenamento: 

Empilhadeiras: Cargas com “pega” de empilhadeiras até 18ton (garfo de 2,4m), desde que possuam 

o centro de carga de 1,2m; 

Portões de Entrada: Cargas com altura superior a 4m e comprimento superior a 6m, requer 

alinhamento antecipado. 

Pórtico Elevatório (Balma): Cargas com pontos de içamento até 30ton. 

Câmaras Frigoríficas: dimensões máximas para entrada nas câmaras frigoríficas 

3mx(l)3m(c)x3,5m(h) até 2ton, sendo as temperaturas controladas nas seguintes faixas: 

• -18°C a 0°C 

• 2°C a 8°C 

• 9°C a 15°C 

• 16°C a 22°C antecâmara 3,5m(l)x4m(c)x 4,5(h) 

Estrutura para receber até 30 envirotainers simultâneos. 

Carga Viva: 4 baias cobertas (total 60 m²) e 1.500 m² divido em 14 piquetes, estrutura total 3.600 

m². 

Estrutura preparada para recebimentos de equinos, bovinos ou assemelhados.  

Para recebimento de outras espécies, o procedimento deve ser alinhado antecipadamente. 

 

 

07 

Alteração de dados no recebimento: 

Para evitar retrabalho, dar isonomia e transparência ao processo, além de se eliminar qualquer 

subjetividade, foi reforçado a regra atual de Viracopos, ocasião em que são tarifadas quaisquer 

alterações no sistema ocorridas após a captura dos dados pelo sistema da concessionária, de acordo 

com a tabela de preços específicos.  

 

 

 

08 

 

Utilização da doca na importação: 

Questionamento dos despachantes: Muitas cargas ficam na plataforma após liberação, esperando o 

carregamento e, consequentemente, atrapalhando o fluxo no local.  

O Sr. Cristiano – Coordenador de Trânsito e Liberação, irá avaliar a questão de segurança na 

plataforma, trazendo novamente o assunto para próxima reunião. 

 

09 

 

Plano de contingência operacional: 

Divulgado a todos que Viracopos possui um comitê de crise interna para análise da ocorrência e 

implementação das contingências e que, em casos de parada geral, mesmo com possibilidade de 

contingências, a dificuldade de entregar a carga é muito grande, pois todo o processo é feito de 

forma manual, sendo muito trabalhoso e lento. Nos casos de operação contingenciada, as 

necessidades urgentes devem ser direcionadas ao coordenador da área que analisará caso a caso para 

viabilizar o processamento da carga. 

 

 

 

10 

 

Balança rodoviária na paletização de cargas da Exportação: 

Representantes das cia aéreas informaram que ao utilizar a balança rodoviária da exportação com o 

dolly p7, enfrentam dificuldades para subir a rampa que interliga à balança, deixando a operação 

insegura. O Sr. Julio – Coordenador de Exportação, irá acompanhar o processo para avaliar a melhor 

opção para resolução do problema, inclusive com a possibilidade de revitalização da antiga balança 

ao lado da Brink’s, trazendo uma sugestão já para próxima reunião. 

 

11 

 

Regras para utilização da rampa de acessibilidade do TECA: 

O Sr. Ricardo Luize informou que a rampa foi inaugurada e que seu acesso é para atender às 

pessoas com necessidades especiais ou dificuldade de mobilidade, contando com a colaboração de 

todos para seu correto uso. 

mailto:corecargo@viracopos.com
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Está considerada aceita com relação ao conteúdo, a menos que seja apresentada uma objeção por 

escrito dentro de cinco dias uteis após o recebimento por e-mail.  

 

 

12 

Assuntos tratados na COLFAC: 

Em 07/05/2019, no auditório da Alfândega de Viracopos, ocorreu a 6ª CONFAC  

Comissão local de Facilitação, sendo tratados os seguintes assuntos. 

• ANVISA: troca de chefia, sendo o Dr. Yunes o novo chefe do posto de Viracopos. 

• MAPA: Nova sistemática da madeira a ser implementada ainda não foi divulgada, 

continuamos aguardando a divulgação para os próximos dias. 

• SEFAZ ICMS: Embora tenham aberto um canal de comunicação com Viracopos, o posto 

informou que não pretende colocar uma unidade em Viracopos, tendo em vista a baixa 

demanda e a proximidade de implantação do Portal Único, que deverá ter toda ação 

centralizada no sistema. 

 

 

 

 

13 

Follow-up de assuntos tratados em reuniões anteriores: 

Tarifação:  Divulgação de avisos sobre indisponibilidades ou inoperâncias que afetem nos 

pagamentos das tarifas. 

Obrigatoriedade de apresentação de documento anterior para segunda via do DA:  

Nova sistemática para reemissão de DA: 

• Se o cliente entregar a documentação para recalculo sem a informação de que houve 

pagamento, temos as seguintes possibilidades: 

o Baixa efetuada no sistema: Será gerado o DA de recalculo. 

o DA em aberto no sistema: Será entregue o próximo período, porém, ocorrerá 

pagamento em duplicidade e o sistema não reconhecerá o ultimo pagamento, gerando 

assim, o bloqueio de liberação da carga:  

▪ Procedimento: gerar o DA de recalculo, abatendo o valor pago do primeiro 

DA e o cliente deverá solicitar restituição do DA pago em duplicidade. Não 

haverá hipótese nenhuma de utilização de crédito. 

• Se o cliente informar no documento que houve pagamento do DA, temos: 

o Baixa efetuada no sistema: Será gerado o DA de recalculo. 

o DA em aberto no sistema: O documento será devolvido ao cliente, com a informação 

de que o DA permanece em aberto e, para a geração do novo DA de recalculo, será 

necessário a apresentação do comprovante de pagamento. 

Embora não haja obrigatoriedade na apresentação do comprovante para geração do DA de recálculo, 

mas é recomendável, evitando assim pagamentos em duplicidades. 

 

14 

 

Cobrança de pendências de abril – Feedback Sindasp: 

Informado aos presentes que foi verificado aumento de 47,18% das pendências no CiaLog, entre 

elas as que mais chamaram atenção estão a vinculação de ICMS, com 344 casos e assuntos relativos 

ao posto fiscal do ICMS, com 169 casos. Viracopos monitora ações para diminuir os números de 

pendencias que geram retrabalho e atrasos no processamento documental, aguardando ações do 

Sindasp para reduzir este número, evitando assim a necessidade de aplicar uma tarifa para o 

retrabalho apresentado. 

15 Solicitado pela comunidade: Disponibilização de duas estações para o sistema Viadat na tarifação a 

fim de agilizar a verificação de puxe feita. 


